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1. PRESENTACIÓ  
 

 
Acabàvem 2016 amb un desig no acomplert d’aconseguir la certificació de qualitat que atorga la 
ISO 9001:2015. Aquest objectius s’ha aconseguit en iniciar l’any que ara valorem. Ha estat el 
resultat d’un procés ja iniciat dos anys abans, i no és una fita finalista sinó una manera de treballar 
que es va impregnant en totes les capil·laritats de l’associació. La millora constant, com a 
metodologia de treball, ens obliga a estar sempre amatents de manera sistemàtica a la satisfacció 
de tothom que té relació amb l’associació. 
 
Aquest treball ineludiblement ens porta a dos camins paral·lels i complementaris: la millora i 
enfortiment interna de la nostra organització, per tal de donar les respostes més adequades a les 
demandes internes estructurals; i la cerca constant de nous nínxols de necessitats encara no 
detectades o treballades, per tal d’ampliar els nostres serveis i fer-ho d’una manera integral, 
d’acord amb les necessitats dels nostres participants. 
 
Així, doncs, 2017 ha estat un any d’afermar els mecanismes organitzatius interns que ens 
atorgarem per treballar amb qualitat i que, malgrat haver-se iniciat, calia donar-los-hi la fortalesa 
corresponent. L’avaluació constant que ens demana el sistema de gestió ha anat trobant espais 
on no estava suficientment desenvolupat, o no es donaven encara totes les seves particularitats. 
També l’auditoria interna ens ha mostrat elements a tenir en compte que no havíem tingut 
previstos del tot. 
 
L’anàlisi des d’aquesta perspectiva ens ha mostrat al llarg de l’any que l’estructura organitzativa 
de l’entitat es mostrava insuficient per treballar de manera eficient amb perspectives de futur. 
S’ha fet necessari cercar nous models per respondre al creixement que s’ha anat donant al 
Blanquerna. Es feia necessari abaixar la piràmide jeràrquica i cercar noves maneres de 
funcionament intern més horitzontals. El 2017 s’inicia una reorganització de l’entitat distribuint el 
seus quefers en dues grans àrees de treball, la de Serveis a les persones i la d’Acompanyament de 
persones. I es posa un coordinador al cap de cadascuna d’elles. 
 
Aquesta reorganització ens hauria de permetre més proximitat entre la presa de decisions 
directives i la tasca dels professionals. I paral·lelament reorganitzar un espai de direcció més ampli 
i compartit. Iniciat aquest model el segon semestre de l’any, caldrà estar amatents al mateix per 
tal d’anar ajustant-lo d’acord amb les valoracions constants que es vagi rebent. 
 
La voluntat de més i millor participació en la vida de l’entitat significa també una millor 
comunicació interna i externa de la mateixa. De fet el canvi organitzatiu també vol respondre a 
aquesta millor comunicació. Conscients d’aquesta mancança i de les dificultats internes per la 
millora d’aquesta comunicació s’ha pres la decisió de cercar una empresa externa, experta en la 
matèria. Durant el 2017 s’ha iniciat el Pla de Comunicació, que en acabar l’any ha estat lliurat a 
l’entitat per la seva aprovació. Les accions que en ell es contemplen són de caràcter plurianual, i la 
seva posada en marxa es preveu pel proper any. 
 
Aquest Pla de Comunicació ha estat integral, contemplant des de la imatge corporativa fins els 
mecanismes interns de funcionament. La seva elaboració ha demandat de llargues jornades de 



 

Pàgina 4 de 36 
 

*Entitat d’Utilitat Pública 

Fo
rm

: G
E

03
-0

 

MEMÒRIA      Data d’aprovació:  27/01/2017 

reunió, per tal de contemplar els diversos aspectes de la vida associativa, organitzativa i 
empresarial, per tal de poder donar resposta als diversos àmbits que configuren la nostra realitat 
institucional. 
 
D’aquesta major participació dels socis, professionals i voluntaris de l’entitat n’és una mostra 
l’augment de projectes que s’han donat, per iniciatives des dels diferents àmbits, cercant 
subvencions i noves aportacions. Tot i tenir present les limitacions de tota subvenció, cal 
reconèixer el seu valor per ajudar a cercar nous espais d’atenció, servei i acompanyament a 
persones. I, al mateix temps, l’alè de nous impulsos i dinàmiques que signifiquen a l’associació. 
 
Per altra banda l’obrir-nos i presentar-nos a noves propostes i licitacions ens dóna perspectives de 
com hem d’anar millorant també en aquests aspectes institucionals si volem continuar en el 
nostre afermament i en el nostre creixement. El nostre Pla Estratègic ens marcava per treballar 
línies de creixement. Però col·lateralment les hem de treballar amb les d’enfortiment. 2017 ha 
estat això, precisament, com cercar noves vies de futur i com canviar elements de la nostra 
organització, però que aquestes siguin possibles des de la nostra realitat com entitat. per 
permetre poder seguir creixent amb garanties d’èxit. 
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2. VALORACIÓ DELS OBJECTIUS DE L’ANY 
 
 
Dels objectius que l’Entitat es va proposar per l’any 2017 podríem fer una valoració global 
positiva. Seguidament farem una breu ressenya del grau d’assoliment de cada un d’ells, amb les 
activitats més significatives realitzades, tant aquelles ja programades com les que s’han realitzat a 
banda de la planificació. 
 
Abans d’entrar en l’anàlisi dels objectius concrets, dir de manera més genèrica, que en relació a 
l’entitat aquest any s’ha continuat invertint per la millora de la pròpia estructura, amb l’ampliació 
dels projectes desenvolupats, en la millora de la seva qualitat i en l’ampliació dels àmbits de 
treball.  En tots els aspectes, queda molta feina a fer, però en tots ells s’ha avançat de manera 
significativa. 
 
En el següent quadre presentem de manera detallada el desenvolupament dels objectius 
planificats i el grau de consecució dels indicadors. 

 
OBJECTIU INDICADORS I GRAU 

COMPLIMENT 
ACCIONS REALITZADES ACCIONS NO REALITZADES i ALTRES 

OBSERVACIONS 

Millorar la gestió interna de 

l’entitat, aconseguint la 

certificació de Qualitat i fent 

responsable a cada 

professional de la millora 

continuada del projecte en el 

que participa.. 

Disposar d’una acreditació de 
qualitat per part d’una 
empresa externa 
 
 
Actitud positiva dels 
professionals (97,5% S i MS) 
 
 

100% 

 Realitzada auditoria externa el gener 
del 2017. 

 Realitzada auditoria interna el mes 
d’octubre. 

 S’ha mesurat el grau de satisfacció 
dels professionals en relació al SGQ 

 S’ha realitzat formació sobre 
Auditories Internes fent la 
pràctica de la formació auditant 
els professionals altres recursos 
de l’Entitat. Ha estat una acció 
també de cohesió interna. 

 Hi ha una persona que està poc 
satisfeta. Tot i que no fa perillar 
l’indicador per a nosaltres és 
una dada que volem analitzar. 

Mantenir el nombre de serveis 
o activitats oferts, fent una 
anàlisi  sobre la seva eficàcia i 
redefinint alguns aspectes del 
seu funcionament: 
implementar millores al 
projecte de la UD i reescriure 
projecte de lleure. 

Nombre de serveis, activitats 
i/o projectes que gestiona 
l’entitat. 
 
 
 
 
 
Document Projecte Lleure 
 
Nou projecte UD implementat 
 
 
 
 
 
 
 
                                            100% 

 S’han mantingut tots els projectes 
que s’estaven realitzant, tret d’un 
que ha finalitzat per què s’han 
deixat de donar les circumstàncies  
per les quals es realitzava. 

 S’han realitzat 4 projectes nous: 
Rilleure, Tallers d’Estudi Assistit; De 
Primera i Cuidem Bé 

 S’ha actualitzat projecte de lleure 

 S’ha implantat modificacions 
projecte UD 

 Tot i que l’indicador d’aquest 
objectiu hagi estat assolit, ens 
manca sistematitzar alguns 
aspectes de procediment i de 
concepte: què és un nou 
projecte, a què anomenem 
Nous Acords... .  

 També hem de sistematitzar el 
contacte amb els responsables 
institucionals dels mateixos tot i 
que aquest any s’ha passat 
enquesta als proveïdors.  

 

Consolidar el sistema de 
manteniment de les 
infraestructures i dels 
equipaments de l’entitat 

Disposar del procediment de 
gestió d’equipaments i 
recursos materials 
 
 
 
Valoració positiva dels 
equipaments per part dels 
usuaris, professionals 
 

 Hem revisat la documentació, veient 
que el manteniment correctiu 
funciona força bé. 
 
 

 Hem mesurat la percepció que els 
professionals tenen en relació a les 
instal·lacions, als equipaments i als 
recursos. Els resultats (pregunta 14 
de l’enquesta) han estat els 

 Falta manteniment preventiu 
 
 
 
 

 Hi ha 1 (5,3%) que està gens 
satisfet i 1 (5,3) que ho està poc. 
Es proposa preguntar el perquè 
de la baixa satisfacció. Pel 
proper curs cal poder recollir el 
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OBJECTIU INDICADORS I GRAU 
COMPLIMENT 

ACCIONS REALITZADES ACCIONS NO REALITZADES i ALTRES 
OBSERVACIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

següents: 5,3% gens satisfet, 5,3% 
poc satisfet, 47,4% bastant satisfets i 
42,1 satisfets. No hi ha molta 
diferència amb els resultats de l’any 
anterior, tot i que hi ha 1 persona 
gens satisfeta i 1 altra poc satisfeta  

 En la pregunta 29 un 36,8% 
considera que els equipaments és 
un dels temes a millorar; és 
l’aspecte que més professionals 
consideren que ha de millorar 
després de la comunicació. 

 

perquè de la no satisfacció. I 
veure si és viable recollir dades 
dels proveïdors i usuaris. 
 

 Aquest objectiu ha estat assolit 
en un 80% en el sentit que hi ha 
una part d’un dels indicadors 
que no l’hem mesurat: la 
percepció dels usuaris (hem 
iniciat però no hem recollit de 
tothom ni de tots els serveis 
aquest ítem); en relació als 
proveïdors ningú l’ha comentat 
com un àmbit de millora. 

 
 

Dotar-se d’una estructura 

sostenible 

Dotar-se d’una estructura 
suficient i sostenible 

 
 

40% 

 Hem anat adaptant l’estructura, 
d’acord a les necessitats i 
possibilitats 

 No hem fet cap anàlisi 
 
 
 

Sistematitzar el sistema de 
comunicació externa 

Disposar d’un procediment de 
sistematització externa de 
l’Entitat 
 
 
Implementar el procediment 
 
 

100% 

 Hem fet Instrucció de Comunicació 
Externa i Instrucció publicacions al 
Facebook i se’n fa el seguiment 

 Es disposa d’un Pla de 
Comunicació elaborat per una 
empresa externa. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Disposar d’un procediment 
d’acollida de l’entitat 

Elaborar el procediment 
 
Implementar el procediment 
 
Avaluar  la implementació   
 

40% 

 Hem fet document 
d’acompanyament de voluntariat, 
que inclou l’acollida i que pot ser la 
base d’un document més genèric. 

 Adaptar  el document dirigit al 
voluntariat per tal que pugui 
servir per totes les persones que 
participen a l’entitat. 

 
 

 
A l’annex podeu consultar l’estat del desplegament dels objectius planificats a l’inici de l’any. 
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3. FUNCIONAMENT DE L’ENTITAT 
 

3.1 EN RELACIÓ ALS PROJECTES, SERVEIS I/O ACTIVITATS 
 
L’any 2017 l’entitat ha mantingut els projectes que gestionava ja al 2016 amb uns resultats 
similars als de l’any anterior. Cada un d’aquests serveis o recursos desenvolupa la seva Memòria 
particular en la que consten les dades més concretes, presentant aquí només les dades més 
genèriques de cada un d’ells: 
 
- Activitats de Lleure Educatiu 
 

o Casal 2017: activitat realitzada des de la darrera setmana de juny i el mes de juliol (5 
setmanes), fins el mes d’agost (4 setmanes) adreçat a infants i joves desafavorits 
socialment i amb risc d'exclusió. L’activitat es va dur a terme a les instal•lacions del 
Col•legi de la Mercè, realitzant-se també activitats al Punt Òmnia Tortosa (taller de 
noves tecnologies) i a l’edifici del Seminari (piscina), sota el centre d’interès “El bosc 
encantat”. El Casal d’Estiu és una activitat que l’entitat ve realitzant de manera 
ininterrompuda des del 1989. El 2017 la participació ha estat durant el mes de juliol 
de 59 nens i 56 nenes de la ciutat, sota la direcció d’una directora i la tasca de 15 
responsables més (6 monitors titulats, 5 monitors no titulats, 3 monitors en 
pràctiques i 1 director en pràctiques). Aquest any, a més, s’ha incorporat el suport 
d’una psicòloga per tal de poder donar una atenció especialitzada a aquells nens i 
nenes que ho requereixen; per aquesta tasca hem tingut també la col·laboració d’una 
persona voluntària, estudiant de psicologia. 

 
El 2017, per quart any i dins del PEE programa 6/16, l’activitat del casal d’estiu s’ha 
complementat amb un menjador infantil per tal de donar resposta a les necessitats 
bàsiques detectades en aquest col·lectiu. De nou d’aquest any aquesta activitat de 
menjador, tant la desenvolupada en les instal·lacions del CEIP La Mercè amb els 
participants del casal que es realitzava en aquest espai com el que es va dur a terme 
al CEIP Ferreries pels participants d’altres campus de la ciutat, se’n va responsabilitzar 
l’Entitat a través de la licitació presentada per l’Ajuntament de Tortosa qui va assumir 
les despeses. L’assistència al menjador ha estat d’uns 89 nens i nenes al llarg de tot el 
mes al CEIP la Mercè i 68 al CEIP Ferreries; per dur a terme aquesta activitat s’ha 
comptat amb 1 directora i 6 monitors/es i 1 responsable, 7 monitors/es i 11 
voluntaris/es al CEIP de Ferreries. El fet que l’entitat assumeixi la responsabilitat dels 
dos menjadors infantils afavoreix la coordinació, la comunicació i el 
desenvolupament.  
 
El Blanquerna també participa activament per a què tots els infants vulnerables de la 
ciutat tinguin possibilitats d’educació en el lleure a l’estiu. Així doncs, ha coordinat i 
afavorit que aquests infants participin en les activitats desenvolupades pel grup 
Gambusí, pel TortosaSport i pel Cantaires. Ha gestionat les beques i els recursos 
perquè es diversifiquen les activitats d’estiu amb més nombre d’entitats 
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o Activitats de lleure i menjador infantil en moments no escolars dins del Programa 
6/16. És continuïtat de l’activitat que l’entitat ja ve realitzant des dels inicis de la seva 
història. De nou aquest any l’Ajuntament de Tortosa ha licitat la realització d’aquestes 
activitats, cosa que ha permès donar major cobertura tant en nombre d’usuaris com 
en el temps de prestació de l’activitat (vacances escolars, a banda de l’estiu, Setmana 
Santa i desembre) i els àmbits que abraça (activitats de lleure i menjador). Per poder 
atendre amb qualitat la diversitat d’activitats, horaris, participants, etc., l’entitat, per 
al seu desenvolupament, ha combinat els contractes de treball amb els contractes de 
voluntariat. 
 

o Casal i menjador agost ’17 realitzat al CEIP La Mercè de l’1 al 31 d’agost en 
horari de 10hs a 15hs i en el que han participat 56 nens i nenes d’entre 3 i 14 
anys, acompanyats per 2 directores, 4 monitors titulats, 3 monitors/es sense 
titulació, 4 monitors/es en pràctiques. Les activitats s’han desenvolupat sota 
el centre d’interès El Fons Marí. 

 
o Casal i menjador Setmana Santa ’17, que per primer cop en la nostra història  

realitzem al CEIP La Mercè i al CEIP Ferreries del 10 al 13 d’abril d’11 a 15hs, al 
voltant del centre d’interès La Primavera. Hi ha hagut una directora 
responsable del conjunt de l’activitat de la que podem destacar les següents 
dades: 

 CEIP La Mercè han participat 54 nens/es d’entre 5 i 13 anys 
acompanyats de 1 directora, 2 monitors/es titulats, 2 monitors sense  
titulació i 2 monitors en pràctiques. 

 CEIP Ferreries han participat 35 nens/es d’entre 5 i 13 anys 
acompanyats d’una directora, 1 monitor titulat i 2 monitors/es sense 
titulació. 
 

o Casal i menjador desembre ’17 realitzat al CEIP La Mercè i al CEIP Ferreries del 
27 al 29 de desembre d’11 a 15hs, al voltant del centre d’interès Nadal 
Animat. Hi ha hagut una directora responsable del conjunt de l’activitat de la 
que podem destacar les següents dades: 

 CEIP La Mercè han participat 32 nens/es d’entre 3 i 12 anys 
acompanyats de 1 directora, 2 monitors/es titulats, 2 monitors sense 
titulació i 1 monitora en pràctiques 

 CEIP Ferreries han participat 15 nens/es d’entre 3 i 12 anys 
acompanyats d’1 directora,  2 monitors titulats i 1 responsable del 
menjador. 
 
 

o Colònies 2017: realitzades a Cinctorres amb allotjament a l’alberg La Roca 
Parda, del 4 al 12 d’agost i en les que van participar 26 nens/es d’entre 6 i 15 
anys i 9 responsables (1 directora, 4 monitores titulades, 2 monitors/es no 
titulats i 2 monitors/es en pràctiques). El centre d’interès de l’activitat va ser 
Espies i detectius. 
 

o Rilleure. Activitat de lleure educatiu de nova creació aquest any 2017 que 
pretén ser un espai per a descobrir les competències dels nens i nenes 
relacionades amb l’esport, l’art i la cultura. Al curs 2016/17 han participat 20 
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nens i nenes de primària sota la direcció d’una directora, dos monitors 
titulats, un de l’àmbit de l’esport i l’altra de l’àmbit de la música i una 
monitora en pràctiques. Ha estat una activitat molt ben acceptada pels nens i 
nenes i pels seus pares. Al mes de novembre hem reiniciat l’activitat amb dos 
grups de 10 nens/es sota la direcció d’una directora, dues monitores 
titulades, una monitora de suport, dos monitors en pràctiques i una alumna 
del CFGS d’Integració Social en pràctiques. 

 
 

·   Projecte Cruïlla, pis d’autonomia per a joves recurs de l’Àrea de Joves Tutelats i 
Extutelats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El projecte oferta un 
total de 10 places per a joves que no compten amb recursos propis per arribar, amb 
un mínim de garantia, a la seva autonomia personal, o nois i noies que no tenen la 
majoria d’edat tot i haver completat un procés d’autonomia personal. Aquest 
projecte es concreta en la gestió de dues unitats de convivència en les quals es 
desenvolupa un programa formatiu orientat a l’adquisició de l’autonomia personal. El 
recurs, pel seu funcionament compta amb el treball d’una educadora responsable i 
dues monitores. 
 
Aquest és un projecte que l’entitat ve gestionant des del 1996. Al llarg del 2017 el 
recurs ha estat amb una ocupació mitjana d’un 78%. Aquesta és una dada que ens 
porta a fer una anàlisi de la situació, en el sentit de reflexionar l’adaptació a les 
necessitats canviants d’aquesta àrea de joves.  
 
 

·   Unitat Depenent Cruïlla, mòdul de 16 places depenent de la presó de Tarragona per a 
interns de 3r grau de les Terres de l’Ebre amb un procés avançat de reinserció. 
 
Projecte que venim gestionant des del 2008 en col·laboració amb el Departament de 
Justícia. L’ocupació del recurs ha estat durant el 2017 d’una mitjana del 80% quant a 
usuaris residents i del 85% quant al seguiment d’usuaris amb l’article 86.4. Al llarg del 
2017 s’han donat d’alta 18 homes i 2 dones (aquestes de l’article 86.4) i s’ha procedit a 
donar de baixa a 21 reclusos (19 homes i 2 dones). Els recursos personals directes que 
permeten el funcionament ordinari del recurs és el de dos professionals. 
 

·   Punt Òmnia Tortosa, gestió que l’entitat ha assumit des del febrer del 2.012 amb 
col·laboració amb el departament de Treball. Acció Social i Famílies. Aquest és un 
projecte que treballa per afavorir la igualtat d’oportunitats a través del treball 
d’alfabetització digital. El recurs està dinamitzat per una persona tècnica. 

 
 Aquest any s’ha disposat també de la col·laboració de diverses persones provinents 

d’espais diversos i amb motivacions diferents: 
- Dues alumnes de pràctiques del cicle superior d’integració social  de l’IES 

de l’Ebre (1 al curs 16/17 i una altra del 17/18) i una altra d’educació 
infantil (curs 17/18)  

- 3 alumnes de diferents estudis de la UOC que han col·laborat a través d’un 
programa de foment del voluntariat que ha generat la universitat  (1 al 
curs 2016/17 i 2 curs 2017/18) 
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- 1 estudiant de 3r d’ESO de l’IES Joaquim Bau que ha col·laborat a través 
d’un programa d’APS (Aprenentatge Servei) (curs 16/17) 

- i 5 joves voluntaris que han participat principalment en l’activitat de 
reforç escolar i del casal nadalenc. 

 
Quant a la col·laboració amb entitats dir que no només hem mantingut les que ja 
teníem sinó que s’ha ampliat el ventall, com consta a la Memòria del recurs. 
 
En aquest sentit podem dir que el recurs ha continuat desenvolupant un treball molt 
comunitari, donant servei a entitats i persones diverses i d’acord a les necessitats 
detectades. Comentar que el treball per l’èxit educatiu consolidat al recurs s’ha 
ampliat a altres espais i amb la col·laboració d’altres professionals, aprofitant la bona 
dinàmica de funcionament del Punt Òmnia, la tècnica del qual en fa la coordinació.  
 
 
Pis d’Urgències per a dones víctimes de violència domèstica. Recurs que dóna la 
primera resposta d’acollida a dones del territori (Terres de l’Ebre) que es troben en 
aquesta situació i, en el seu cas, als seus fills/es. Aquest projecte és gestionat per 
l’entitat des de l’abril del 2012 en col·laboració amb l’Ajuntament de Tortosa i els 
Consells Comarcals de les quatre comarques de les Terres de l’Ebre.  

 
Durant l’any 2017 s’han comptabilitzat 238 dies d’estada de 5 dones adultes i 111 dies 
d’estades de 2 nens/es. 
 
El servei disposa d’un equip de professionals suficients per les tasques a desenvolupar 
organitzant-se d’acord a les necessitats que es presenten i amb la col·laboració d’un 
equip de dones voluntàries que faciliten l’acompanyament proper i continuat de les 
participants. Tot i així, l’alta ocupació del recurs aquest any i l’amplitud de les estades, 
han dificultat la gestió per part de la persona responsable. 

 
 

- Projecte Equitat. Aquest ha estat un projecte de la pròpia entitat que es va iniciar el 
novembre del 2015 i que està tenint continuïtat aquest curs 2017/18. El projecte té 
com a objectiu la millora de les competències d’autonomia d’infants i joves amb 
diversitat funcional a través de la teràpia amb cavalls. Per a la realització d’aquest 
projecte es compta amb una psicòloga especialitzada i amb un tècnic de suport. Van 
gaudir-ho entre 7 i 8 participants i es va desenvolupar l’activitat a la Hípica Conrad 
Costes de l’Ampolla. El projecte l’han dut a terme 1 tècnica amb 1 assistent i 1 
voluntaria 

 
- Gestió dels Serveis de l’Oficina Jove del Baix Ebre 2017. S’ha donat continuïtat al 

projecte dut a terme a través d’un contracte administratiu amb l’Ajuntament de 
Tortosa iniciat el 2016. El desenvolupament d’aquest servei suposa la contractació de 
dues tècniques una d’elles especialitzada en el tema de salut i l’altra en el tema de 
formació i treball. El 2017 ha estat un any de construcció de xarxa amb els diferents 
agents implicats a nivell comarcal, per la qual cosa s’han realitzat múltiples relacions 
amb responsables de joventut de la comarca, PIJ, centres educatius, entitats, així com 
s’ha participat d’una manera sistemàtica en el procés comunitari de la ciutat, a través 
de la participació en diferents espais i grups de treball. S’han atès 790 joves des de 
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l’àmbit de la salut i 848 des de l’àmbit de la formació i el treball, serveis que han estat 
valorats de manera molt satisfactòria. Hi ha hagut 1585 consultes registrades al 
sistema d’informació juvenil de l’Agència Catalana de la Joventut. 

 
·  Família de suport i acompanyament a un menor amb discapacitats i dificultat d’inserció 

social, amb risc d’exclusió. El menor complí la majoria d’edat al mes de juny, donant-
se per acabat el servei per part de la nostra entitat. Aquesta tasca es realitzava a 
través d’una col·laboració amb la DGAIA. 

 
·  Suport a institucions i entitats: servei de monitoratge, tasques d’organització i 

legalització, assegurances, assessorament, .. Destacaríem el servei de monitoratge al 
Centre Obert Sant Francesc i la col·laboració amb el departament de Justícia en 
relació al programa de Voluntaris per la Convivència. 

 
- Invulnerables. Aquest és un Programa per lluitar contra la pobresa infantil que es 

transmet de forma intergeneracional. Promogut per Fundació Rosa Maria Oriol, 
Generalitat de Catalunya, Obra Social la Caixa i Fundació del Barça. És un programa en 
el que intervenen diferents entitats i institucions i Blanquerna s’encarrega des del seu 
inici a Tortosa, en 2016, de la gestió i la coordinació, a banda de prestar els serveis 
d’activitats de lleure. Durant el curs 16/17, que ha estat un any d’implementació del 
programa amb la selecció de les famílies que formaran part del mateix i l’organització 
de les taules de treball i els serveis a prestar per cada entitat, s’ha treballat amb 43 
famílies i 94 nens, nenes i joves, hi ha hagut 16 persones que han participat a tallers 
de famílies, 31 nens/es i joves que han assistit a reforç educatiu, 30 a activitats de 
lleure a l’estiu i 20 durant el curs escolar, s’han fet 22 derivacions al programa 
Incorpora, 9 atencions psicoterapèutiques, 2 ajudes d’alimentació infantil, 2 per 
higiene infantil i dues d’ulleres. A l’octubre s’ha iniciat el nou curs amb la previsió que 
s’incorporin algunes famílies més.   

- Programa Singulars Agrupat, Pagesia Jove: Treball i Territori. Aquest és un Programa 
de Garantia Juvenil dirigit a 20 joves de la comarca als quals s’acompanyarà en el seu 
procés d’inserció laboral a través de formació relacionada amb l’àmbit del treball al 
territori però sobretot a través de millorar les seves competències personals 
relacionades amb la millora de l’autoestima, les competències socials, el foment de 
l’emprenedoria, etc.. El grup d’esplai Blanquerna ha participat activament amb aquest 
projecte que s’ha dut conjuntament amb l’Ajuntament de Tortosa, la UGT, el COPATE, 
i Consell Comarcal. La nostra actuació s’ha concretat en l’acompanyament, seguiment 
i tutoria de 10 joves i un curs sobre manipulació d’aliments. El programa ha acabat, 
amb una valoració positiva el dia 29 de desembre.  

 

- De Primera. Programa que es va iniciar al setembre del 2017 d’acord a una necessitat 
detectada des dels propis recursos de l’entitat amb la finalitat de preparar persones 
nouvingudes per als exàmens DELE A2 i CCSE del Instituto Cervantes, necessaris per 
poder obtenir la nacionalitat espanyola. El programa ha estat gestionat, coordinat i 
desenvolupat per una persona tècnica de l’entitat i amb la col·laboració d’una 
persona voluntària. Al programa han participat 18 persones, que han fet una valoració 
molt satisfactòria de l’activitat. 
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- Cuidem bé. Curs bàsic d’assistència sociosanitària d’ajuda a cuidadors/es amb pocs 
recursos. Hi ha participat 6 persones i 3 voluntàries tècniques sociosanitàries, una dels 
quals amb coneixements de l’àmbit social. Aquesta activitat va ser promoguda per la 
iniciativa d’una alumna en pràctiques. L’activitat ha estat valorada de manera molt 
satisfactòria. 

 
Paral·lelament el Blanquerna ha continuat participant en les coordinacions amb la resta de 
grups associatius de la ciutat per tal de col·laborar i participar activament en tot allò 
relacionat amb el món dels infants i joves i principalment per aquells amb més risc d’exclusió 
social. En aquest sentit cal citar la participació a la Jornada del Voluntariat Juvenil, que n’és 
un clar exemple.  
 
També, arrel de l’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana per part de l’Ajuntament 
de Tortosa, l’Entitat ha participat en l’assemblea de les entitats de l’àmbit sòciosanitari de la 
ciutat i el President de l’Entitat és el representant en el Consell Municipal de Serveis Socials, 
del que s’han realitzat dues reunions. 

 
Per altra banda, el fet de formar part de l’Espai de Relació Institucional i de l’Espai Tècnic de 
Relació, com a espais de treball comunitari i col·laboratiu dins del Projecte d’Intervenció 
Comunitària Intercultural han fet present l’entitat en múltiples taules de treball i foros 
organitzats en aquest sentit. Destaquem que la directora tècnica de l’Entitat forma part de 
l’Equip Comunitari de la ciutat, del Nucli dels ETR i participa de l’ETR de Formació i Treball. 

 
En la mateixa línia, la participació activa en la branca de treball sòcioeducativa del projecte 
PEE programa 6/16, projecte compartit per l’administració i moltes de les entitats de la ciutat 
i que té com a objectiu la intervenció amb infants i joves de 6 a 16 anys i les seves famílies per 
tal de generar una acció socioeducativa que garanteixi la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats en entorns socioeconòmics desfavorits, ha estat un dels eixos de treball de 
l’entitat esmerçant-hi esforços personals i econòmics. En aquest sentit cal destacar diferents 
accions: 
 
 participació activa en diferents comissions de treball i grups de treball: comissió 

operativa (1 representant), comissió del voluntariat (2 representants), comissió per la 
igualtat d’oportunitats (2 representants), comissió per l’èxit escolar (2 representants), 
comissió de família (1 representant), grup de treball de documentació i indicadors (2 
representants), i grup de treball de joves (2 representants); 

 gestió del programa al llarg de l’any 2017 amb la continuació de la contractació d’un 
tècnic amb tasques de dinamització, coordinació i gestió del programa; 

 gestió de l’Espai Jove, recurs que ja es va posar en marxa el 2014 per a la millora de la 
participació dels joves a la ciutat amb el foment d’una sèrie de valors compartits entre les 
diferents entitats que treballen amb joves i pels joves a la ciutat. Durant els mesos de 
juliol i agost es va dur a terme l’activitat de l’Estiu Jove i a l’octubre la Tardor Jove. Al llarg 
del 2017 s’han realitzat 39 activitats i han participat 91 joves. Com a responsables del 
recurs l’Entitat té 1 tècnic contractat. 

 
També l’Entitat té conveni amb el departament de Justícia amb qui col·laborem per acollir 
persones en compliment de treballs en benefici de la comunitat, per una banda, i per l’altra, amb 
qui tenim un conveni per a donar suport al programa Voluntaris per a la Convivència, que es 
realitza a les demarcacions de Tarragona i a Terres de l’Ebre.  
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     3.2 EN RELACIÓ ALS USUARIS 
 
Les dades exposades en l’apartat anterior fan pensar que s’ha pogut donar cobertura a un 
nombre d’usuaris més important, arribant a cobrir majors necessitats socials amb col·laboració 
amb altres entitats públiques i privades de la ciutat, cosa que estem segurs ha portat a un treball 
més eficient i efectiu. 
 
El tipus d’usuaris amb que ens movem és bàsicament infants i joves de la ciutat i més en concret 
aquells que tenen més dificultats. A aquests hem de sumar-li persones adultes amb mesures 
penals, persones adultes amb dificultats per l’ús de les eines digitals, persones adultes víctimes de 
violència de gènere i infants i joves no especialment marcats per greus dificultats amb els que s’ha 
treballat aspectes concrets de formació sociolaboral, de lleure i  per la millora de la convivència 
així com amb qualsevol jove amb necessitat d’assessorament. També la intervenció amb famílies 
a partir del programa Invulnerables ens permet una visió més àmplia i una intervenció més 
integral. 
 
En aquest sentit cal també tenir present que el fet de continuar amb intervencions d’àmbit 
comarcal i intercomarcal, amb convenis amb Consells Comarcals,  amb la intervenció a centres 
educatius de la demarcació i amb entitats com UGT, IDFO (Institut de Formació Ocupacional), 
COPATE (Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre) i CFO (Centre de Formació 
Ocupacional), ens ha obert un altre àmbit d’actuació, joves en el seu procés d’inserció laboral.  
 

3.3. EN RELACIÓ ALS RECURSOS HUMANS 
 
El Grup d’Esplai Blanquerna és  va constituir sota la figura jurídica d’una associació. Associació 
sense afany de lucre que ha esdevingut amb el reconeixement d’Utilitat Pública. Els responsables 
darrers de la mateixa són el seus socis que, de manera voluntària, en formen part i aporten a la 
mateixa el seu temps lleure com a voluntaris o altres formes que designa la Junta Directiva i 
aprova l’Assemblea. L’entitat està reconeguda com entitat de voluntariat i per tant tots els seus 
socis gaudeixen d’aquesta característica i tots aporten a l’entitat des d’aquesta condició. Més 
encara, l’associació motiva la tasca del voluntariat més enllà dels seus socis, essent ella mateixa 
un mitjà pel seu desenvolupament. Això, però, no significa que no tingui treballadors remunerats 
per dur a terme projectes determinats i concrets, dintre de les seves finalitats.  
 
Comentem seguidament alguns aspectes significatius sobre els participants, en els seus diferents 
àmbits, les coordinacions i la formació. 

 
Participants: 

 
o Durant tot l’any la Junta Directiva exerceix les seves funcions de manera 

voluntària i altruística. Està composada de la següent manera: 
 

 President:   Antoni Polo Moya                                
 Secretari:   Francesc Caballé Estruel 
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 Tresorera: Àngels Príncep Gisbert                       
 Vocals:      

o Josep Vallès  Herrero 
o Fina Melero Martínez 
o Montserrat Mauri Roglán                             
o Núria Palau Sendra 

 
 

o Els voluntaris de l’entitat participen puntualment d’acord amb les necessitats: 
casals d’estius, jornades concretes, colònies, aplecs, formació, conferències,... 
segons les necessitats que la Junta Directiva va detectant. Aquest any han 
participat 106 voluntaris/es en la realització de diverses activitats i de la gestió de 
la pròpia entitat.  Hem dedicat esforços i recursos a la millora de la gestió 
d’aquest àmbit amb l’elaboració de documentació que faciliti la procedimentació 
d’aquest i millori l’acollida, el seguiment i l’atenció d’aquest col·lectiu tant 
important per a l’entitat. 
 

o Al llarg del 2017 hi ha hagut una mitjana de 19 treballadors contractats per dur a 
terme tasques que requereixen la direcció i desenvolupament dels serveis, 
recursos i programes que ha desenvolupat l’Entitat. 

 
En aquest apartat només citar tres baixes temporals que hem tingut per part de 
tres professionals degudes a malalties comunes. 
 

o Aquest any l’Entitat també ha fet una aposta important en el tema d’acollir joves 
en procés de formació. En aquest sentit disposem de diferents acords amb 
entitats educatives que aquest 2017 s’ha concretat en els següents convenis: 
Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, col·legi Sagrada 
Família, IES de l’Ebre, BRM, a més de l’Escola de l’Esplai de Tortosa. Concretament 
les persones en pràctiques que han passat per l’Entitat al llarg del 2017 han estat: 

 9 alumnes de pràctiques de monitors de lleure de l’Escola de l’Esplai de 
Tortosa han participat al Casal d’Estiu, a les colònies i a Rilleure; 

 1 alumna de pràctiques de directora de lleure de l’Escola de l’Esplai de 
Tortosa ha participat en les activitats de lleure del Casal d’Estiu i casal de 
Setmana Santa; 

 3 alumnes de pràctiques del cicle superior d’integració social  de l’IES de 
l’Ebre (1 al curs 16/17 i 1 al curs 17/18); 

 1 alumne estudiant de batxillerat del col·legi Sagrada Família, en les seves 
pràctiques d’Estada a l’Empresa; 

 2 alumnes de Grau d’Educació Social de la UOC que han fet pràctiques 
una d’elles al Pis Assistit Cruïlla i l’altra a l’Entitat; de fet una d’elles ha fet 
tant el Practicum II com el III. 

 1 alumna que ha iniciat una col·laboració amb l’entitat a través de la 
realització del seu treball de fi de grau sota un programa d’APS amb 
col·laboració amb la URV. 

 1 alumna del Certificat de professionalitat d’Operacions auxiliars de 
serveis administratius i generals, del centre BRM Previform, sl 
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 2 alumnes de diferents estudis de la UOC (Dret i Psicologia) que han 
col·laborat a través d’un programa de foment del voluntariat que ha 
general la universitat i que permet obtenir crèdits; 
 

o Altres col·laboracions: 
 1 estudiant de 3r d’ESO de l’IES Joaquim Bau que ha col·laborat a través 

d’un programa d’APS (Aprenentatge Servei) 
 

 
Aquest any i d’acord a les accions que ens porta el projecte de qualitat hem cregut que un dels 
temes que calia fer era recollir de manera sistemàtica l’opinió de les persones que participen en 
l’entitat. Per aquest motiu l’entitat té dissenyades vàries enquestes de satisfacció: una pels 
professionals, una pels alumnes en pràctiques i una pels proveïdors.  
 
Respostes de la realitzada als professionals: Respostes 
 
Respostes de la realitzada als alumnes en pràctiques: Respostes 
 
Respostes persones voluntàries: Respostes 
 
Respostes de la realitzada als proveïdors: Respostes 
 
Hi ha una valoració positiva general des dels diferents àmbits, cada una de les quals té la seva 
pròpia idiosincràsia. En relació als professionals es nota en la seva implicació i treball que en 
general, supera les exigències que comporta el dia a dia per ser actius en propostes de millora no 
només de caire particular pel recurs, activitat o usuari concret sinó pel conjunt de l’Entitat. Tant 
els alumnes en pràctiques com les persones voluntàries que han col·laborat en l’entitat s’han 
sentit acompanyats i valoren positivament les activitats en les que han pogut participar. A la 
majoria li agradaria continuar participant-hi, element més significatiu. Per últim els proveïdors 
valoren molt positivament la proximitat i flexibilitat amb la que reben els serveis que prestem, 
considerat també per l’entitat com un dels punts forts a continuar fomentant. 
  
El proper any continuarem amb la dinàmica engegada i treballarem per arribar a tots els agents 
possibles el sentir de la seva veu. Creiem que és imprescindible per la millora de l’Entitat. 
 
 
Coordinacions 
 
S’ha iniciat l’any seguint les dinàmiques de coordinació de l’any anterior, que havien estat 
valorades positivament. Malgrat això, i donat el creixement que va anar significant l’entrada de 
nous projectes o serveis al Blanquerna, es va veure necessari repensar i racionalitzar una altra 
manera de coordinació. Així, doncs: 
 

 A nivell intern: es creen dues coordinacions, la de Serveis a persones i la 
d’Acompanyament a les persones, amb els respectius coordinadors i aglutinant cadascuna 
a una de les àrees de treball de l’entitat. Han de permetre major participació de tots els 
professionals i poder aprofundir més en aspectes concrets. 
 

mailto:https://goo.gl/forms/aiZHUDsIAusYsZIX2
mailto:https://docs.google.com/forms/d/1jdudbF9cZi7127vhjAiwpWLSB9XVlavwSOhdqEJX0RU/edit
mailto:https://docs.google.com/forms/d/18OkorxlumTMsD0vNolhnXG5gCchcSUlPoFDYbTGhOTo/edit%23responses
mailto:https://docs.google.com/forms/d/1uXmwCmjhrvy7NFXt1GXlAYAaHyUPEgt-13H9_V90Tg8/edit%23responses
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 A nivell extern: darrera un anàlisi del mapa de llocs on es creu que és important la 
presència significativa, i els llocs on es coordina i com es coordina, es fa un nou disseny 
per tal d’estar i tindre presència de l’entitat on es creu que sigui oportú, i repartir aquesta 
coordinació i representativitats amb els diversos membres de l’entitat. 

 
Cal esmentar que el tipus de coordinació que ens ha aportat algun dels programes amb altres 
entitats del territori, ha preuat encara més el valor d’aquestes coordinacions. I ha valoritzat la 
capacitat del Blanquerna de liderar la coordinació amb altres organitzacions. 
 
 
Formació 
 
Per altra banda, l’entitat promou l’actualització dels seus professionals i voluntaris amb la 
facilitació i motivació per la participació a activitats de formació.  
 
En aquest sentit durant l’any 2017 s’ha participat en 21 accions formatives que han donat 
resposta a diferents necessitats dels professionals i col·laboradors. Aquesta actualització s’ha dut 
a terme aprofitant les diferents activitats ofertes per entitats de l’entorn i per federacions o 
associacions amb qui tenim convenis i/o acords de col·laboració (FEDAIA, FEPA, CEESC, Escola de 
l’Esplai, ....). Destaquem la jornada de formació interna que l’Entitat ha organitzat al Patronat 
entre setembre i octubre i que pretenia formar als professionals sobre el sistema de gestió de la 
qualitat i més concretament sobre el procediment d’Auditoria Interna, la pràctica va ser realitzar 
l’auditoria interna de l’entitat, element que va ajudar a la cohesió interna.  També s’ha dut a 
terme una formació a demanda del grup de monitors/es i responsables de les activitats de lleure 
sobre el tema de la Resolució dels Conflictes i la Mediació. La valoració feta pels professionals i 
col·laboradors participants ha estat positiva en tots els casos.    
 
A l’annex 2 es poden consultar les dades de les diferents accions realitzades al llarg de l’any i en el 
següent enllaç hi podem veure les valoracions Valoracions accions formatives 
 
 
 
 

3.4. EN RELACIÓ A LES INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENTS I RECURSOS MATERIALS 
 
Les fonts de recursos materials de què disposa l’entitat, en la seva gran part, provenen de: 
 

 Concerts amb la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Acció Social i Famílies 
i Departament de Justícia 

 Convenis amb l’Ajuntament de Tortosa 
 Beques de Secretaria General de Joventut, a través de la Pere Tarrés 
 Beques i subvencions d’institucions com pot ser el Consell Comarcal, especialment el del 

Baix Ebre i la Diputació de Tarragona 
 Subvencions de diversos Departament de la Generalitat (Benestar i Família, Justícia,...) 
 Participació d’alguns projectes subvencionats per altres entitats (bancs i caixes, 

fundacions,...) 
 Premis, guardons i concursos on es participa. 

 

mailto:https://docs.google.com/forms/d/19EdedmA62PqKS5HSCtwhJxW_YtQn30a05hjN2Ml3QCk/edit%23responses
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La concreció d’aquestes fonts per l’any 2017 figuren a l’auditoria comptable que l’entitat realitza a 
tal efecte i que fa pública a la seva pàgina web.  
 
En relació a altres ajuts i subvencions sol·licitats i la seva resolució: 

- Presentació Premi Projecte Jove al Consell Comarcal pel projecte d’Espai Jove, amb el 
projecte “Transformem un raconet” tot i no haver estat guanyadors. 

- Presentació Premi Solidaritat pel Projecte Estiu Jove, tot i no haver guanyat. 
- Presentació del Projecte Equitat al premi Federico Mayor Zaragoza. No va ser 

guardonat. 
- Sol·licitud al departament de Benestar i Família  de subvenció a la convocatòria 

ordinària de la Generalitat (COSPE) 
o Valor del Voluntariat, concedits 4.968,69€ 
o Rilleure, de 2.495,00€ 
o Participació Ciutadana per 12.421,72€ 
o De Primera, concedits 1.613,03€ 
o Aprenem, per 4.526,12€ 

- Sol·licitud de beques a la Fundació Pere Tarrés, per la participació al Casal d’Estiu de 
nens i nenes de la ciutat. Per activitats d’estiu s’han sol·licitat 184 beques per un total 
de 18.222,50€ 

- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona pel projecte Equitat. Concedida 
ajuda de 3.437,5€. 

- Sol·licitud al Departament de Treball, Acció Social i Famílies de contractes amb 
pràctiques. Denegat per manca de pressupost. 

- El servei d’atenció al Pis d’Urgències a dones i fills víctimes de la violència masclista ha 
significat una aportació de 16.962,11€ 

 
 
Tots els recursos repercuteixen en les finalitats de l’associació, bé de manera directa, perquè són 
recursos finalistes, bé indirectament en la inversió per la millora dels serveis oferts als nostres 
usuaris o perquè ajuden a suportar les despeses estructurals que permeten pensar en projectes 
futurs. 
 
Respecte els equipaments dues qüestions significatives: 
 

 Durant el primer trimestre la seu de l’entitat es va veure obligada a traslladar-se 
d’ubicació, passant de l’edifici Espai Patronat al Centre Cívic Santa Clara, al carrer Nou de 
Santa Clara, 22-24 
 

 S’ha iniciat la remodelació definitiva de la nova seu, propietat de l’entitat, ubicada a la 
plaça Mossèn Sol, que ha d’acollir en breu temps les oficines i espais centrals del 
Blanquerna. 

 
Per altra banda, dir que durant el 2017 tots els recursos es duen a terme en les mateixes 
instal·lacions que ja ho venien fent. Que les noves activitats iniciades s’han desenvolupat en 
espais cedits per l’Ajuntament o en d’altres sobre els quals hem fet algun tipus d’acord pel seu ús. 
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3.5. EN RELACIÓ A L’ENTITAT 

A nivell d’entitat durant el 2017 s’han realitzat les següents reunions: 

 2 assemblees (25 de gener i 19 de juliol) 

 4 reunions de Junta Directiva (29 de març, 29 d’abril, 28 de juny i 25 d’octubre) 

 3 reunions de l’Equip Tècnic (11 de febrer, 31 de maig i 29 de novembre) 
 

L’any 20017 ha estat una primera part de reflexió de millora de l’estructura organitzativa, i el 
darrer trimestre la posada en marxa de la marxa. Després de consultar-ho amb la Junta Directiva 
es va prendre la decisió de fer dues coordinacions, que abastessin els diversos projectes i 
programes que es duen a terme. Aquesta nova organització pretén dos objectius: treballar de 
manera més col·laborativa entre els diferents professionals que afecten a una àrea; aplanar la 
piràmide orgànica, fent participar més professionals de la direcció.  

Les dues àrees dissenyades han estat: 

 Coordinació d’Acompanyament a persones, que abasta programes i projectes que, de 
manera continua per un període llarg, i amb voluntat d’incidir efectivament en la situació 
concreta de les persones 

 Coordinació de Servei a les persones, que abasta tots els programes i projectes que donen 
suport efectiu a la tasca socioeducativa a través de suports concrets i determinats 

Al front de cadascuna de les coordinacions hi ha un responsable de l’àrea que dinamitza i 
estructura la coordinació concreta. 

Així també s’ha generat una nova àrea de direcció, incloent en la mateixa la Direcció General, la 
Direcció Tècnica i les dues Coordinacions. 

 

Fets significatius a destacar de l’activitat general de l’entitat 

 Reunió amb el Director de la Pere Tarrés, per futures aliances (13/01/2017) 

 Visita al responsables de la Fundació Projecte i Vida de Vic, per futures aliances 
(18/01/2017) 

 Visita a la Fundació Marianao de Sant Boi, per futures aliances (25/01/2017) 

 Roda de premsa de presentació de la Campanya “Casa nostra, casa vostra” al Col·legi de 
Periodistes (01/02/2017) 

 Reunions ordinàries del SEDEC, una per trimestre  

 Reunions ordinàries de la Junta Directiva i de la Comissió Catalana de la FEPA 

 Formar part de la Comissió de la Beca del Programa 6-16/CEESC 
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 Roda de premsa per la Fira de la Solidaritat (21/03/2017) 

 Candidats i presents a l’acte de lliurament del Premi Federico Mayor Zaragoza 
(23/03/2017) 

 Participar en el programa de ràdio per la Fira de la Solidaritat (28/03/2017) 

 Fira de la Solidaritat (01/04/2017) 

 Formació de Voluntaris del Programa Voluntaris per la Convivència, Delegació de Justícia a 
Tarragona (26/04/2017) 

 Al debat del CEESC sobre l’Acompanyament, Presentació programa Invulnerables 
(26/04/2017) 

 Arxibarri (27-28/04/2017) 

 Participació al IV Mercat de Projectes Socials de la URV al Campus de les Terres de l’Ebre 
(04/05/2017) 

 Visita de l’equip de la Fundació Marianao i del PEI-jove a la nostra institució (31/05/2017) 

 Visita del Responsable de l’Àrea de Joves Tutelats i ex-tutelats a la nostra entitat 
(20/06/2017) 

 Visita dels responsables de la Fundació Projecte i Vida, a la nostra entitat (27/06/2017) 

 Reunió amb la Delegada Territorial de Justícia a les Terres de l’Ebre (19/07/2017) 

 Constitució Taula Participació Social, del Centre Obert del Centre Penitenciari de 
Tarragona (20/07/2017) 

 Visita al Casal d’Estiu del president del SEDEC (26/07/2017) 

 Visita protocol·lària al President del Consell Comarcal (16/08/2017) 

 Presentació a la seu de la UOC de Reus del programa “Voluntaris per la Convivència” 
(26/09/2017) 

 Reunió amb la Directora de l’Institut Català de la Dona a Terres de l’Ebre (04/10/2017) 

 Procés Participatiu Casal Cívic de Tortosa (19/10/2017) 

 Coordinació programes diversos amb els Serveis Territorials de Justícia Juvenil a Tarragona 
(20/10/2017) 

 Reunió de coordinació amb responsables de la Xarxa Òmina a Tarragona (20/10/2017) 

 Assistència a la presentació del llibre sobre el Programa 6-16 (20/10/2017) 
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 Reunió d’inici del Projecte APS de la URV (25/10/2017) 

 Reunió amb el Gerent de Soldebre (30/10/2017) 

 Participació a la setmana del la prevenció organitzada per l’Agència de Residus de 
Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’activitat del  Give Box 
a dos dels recursos que gestiona l’entitat, l’Espai Jove i el Punt Omnia. Acte d’inauguració 
de l’activitat el 18 de novembre. 

 Reunió formalització d’entrar a formar part de la XACS a Barcelona (20/11/2017) 

 Participació dels actes del Dia Internacional per eradicar la violència de Gènere 
(24/11/2017) 

 Assistència al lliurament de premis, al Consell Comarcal del Baix Ebre del Jove i Solidaritat 
(30/11/2017) 

 Sopar de nadal de l’entitat (14/12/2017) 

 Participació a la Jornada de Voluntariat Jove (15/12/2017) 

 Reunions amb diversos professionals i entitats per endegar i millorar projectes 

o SIS 

o Acompanyament a dones que pateixen violència de gènere 
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ANNEX 1:  

 

DESPLEGAMENT DELS OBJECTIUS any 2017 

 
OBJECTIU núm. 1 
E.2, O3, O4, S1, S2, S3 

Millorar la gestió interna de l’entitat, aconseguint la certificació de Qualitat i fent responsable a cada professional de la millora continuada del 
projecte en el que participa. 

 

MESURAMENT 

Indicador Instrument Responsable Meta 

(desembre 

17) 

Disposar d’una acreditació de Qualitat per part d’una empresa externa Auditoria externa Director 

General 

Disposar 

del 

certificat 

Actitud positiva professionals Enquesta satisfacció Coord. 

Qualitat 

Valoració 

positiva 

(80%) 

 

DESPLEGAMENT 

Accions pel desplegament Terminis Responsable Recursos 

Realitzar auditoria externa Gener 2017 Director 

General 

Coordinador Qualitat 

Assessor Qualitat 

Empresa externa 

Resoldre les no conformitats detectades  

 

Febrer –

juny 2017 

Coordinador 

Qualitat 

Coordinador Qualitat 

Assessor Qualitat 

Realitzar auditoria interna Novembre Coordinador Coordinador Qualitat 
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2017 Qualitat Assessor Qualitat 

 

 

 

 

QUIN SEGUIMENT farem de l’objectiu? 

(verificar el compliment de les accions descrites en el desplegament) 

Acció de seguiment Freqüència Registre 

Reunions de Seguiment (Direcció General i Junta Directiva) Trimestrals Actes de les reunions 

 

 

AVALUACIÓ 

A la Memòria anual constarà el resultat dels indicadors i la valoració qualitativa en relació a aquest tema 
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OBJECTIU núm. 2 
E.3 , O.2 i O.4 

Mantenir el nombre de serveis o activitats oferts, fent una anàlisi  sobre la seva eficàcia i redefinint alguns aspectes del seu funcionament: implementar 
millores al projecte de la UD i reescriure projecte de lleure. 

 

 

MESURAMENT 

Indicador Instrument Responsable Meta 

(desembre 

2017) 

Nombre de serveis, activitats i/o projectes que gestiona l’entitat Memòria anual de 

l’entitat 

Director 

Tècnic 

Gestionar 

igual 

nombre de 

projectes 

que els que 

es 

gestionava 

el 

desembre 

del 2016 

Document Projecte Lleure Document Director 

Tècnic 

Document 

elaborat, 

aprovat i 

publicat 

Nou Projecte Unitat Dependent implementat Memòria Director 

Tècnic 

Ha 

d’incloure 

millores 

proposades 

 

DESPLEGAMENT 

Accions pel desplegament Terminis Responsable Recursos 
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Actualitzar el registre de serveis/projectes/activitats que l’entitat duu a terme Gener 

2017 

Director 

Tècnic 

Gestor documental 

Plantilla pel registre 

Contacte amb responsables institucionals, tècnics de l’administració  i/o proveïdors dels 

projectes o serveis per presentar els canvis en l’Entitat i crear procediments de 

comunicació i coordinació 

Gener-

juny 

2017 

Direcció 

general 

Director 

Tècnic 

Reunions  

Correu electrònic 

Procediments 

Events 

Valoració dels serveis que l’entitat ofereix Març 

2017 

Director 

Tècnic 

Enquesta valoració 

Coordinació sistematitzada amb els responsables dels recursos o activitats i amb els seus 

professionals 

Gener-

desembre 

2017 

Director 

Tècnic 

Reunions coordinació 

Reunions seguiment 

 

Redefinició del Projecte de Lleure Març 

2017 

Director 

Tècnic 

Reunions coordinació 

Reunions seguiment 

Valoracions: 

responsables, tècnics, 

participants 

Anàlisi i Implementació del nou Projecte UD Cruïlla (documentació, formació, supervisió, 

treball comunitari) 

Gener- 

juny 

2017 

Director 

Tècnic 

Responsables 

UD 

Reunions seguiment 

Formació 

Supervisió 

 

 

QUIN SEGUIMENT farem de l’objectiu? 

(verificar el compliment de les accions descrites en el desplegament) 

Acció de seguiment Freqüència Registre 

Reunions seguiment (Direcció General i Junta Directiva) Trimestrals Actes de reunions 

 

AVALUACIÓ 

A la Memòria anual constarà el resultat dels indicadors i la valoració qualitativa en relació a aquest tema 
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OBJECTIU nún. 3 
S2 

Consolidar el sistema de manteniment de les infraestructures i dels equipaments de l’entitat 

 

MESURAMENT 

Indicador Instrument Responsable Meta 

(desembre 

2017) 

Sistema de manteniment de les infraestructures i dels equipaments implantat Gestor documental Coordina. 

Qualitat 

Responsables 

projectes 

Memòries 

 

Percepció positiva per part d’usuaris, professionals i administracions Enquestes de satisfacció Coordina. 

Qualitat 

Responsables 

projectes 

Valoració 

positiva dels 

equipaments 

per part dels 

usuaris, 

professionals  

 

DESPLEGAMENT 

Accions pel desplegament Terminis Responsable Recursos 

Revisar sistema de manteniment d’instal·lacions Gener 2017 Coord. 

Qualitat i 

responsables 

projectes 

Procediment Recursos 

Materials 

Realitzar accions de seguiment per a la implementació Gener – desembre 2017 Coord. 

Qualitat i 

responsables 

projectes 

Procediment Recursos 

Materials 

Recollir la valoració sobre les instal·lacions i equipaments Març 2017 Coordinador Enquestes de 
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(professionals) 

 

Abril 2017 

(administracions/clients 

o proveïdors) 

 

Durant l’any (usuaris) 

 

Qualitat satisfacció 

(professionals i 

usuaris) 

 

QUIN SEGUIMENT farem de l’objectiu? 

(verificar el compliment de les accions descrites en el desplegament) 

Acció de seguiment Freqüència Registre 

Reunions de seguiment trimestrals (Direcció General i Junta Directiva) Trimestrals Actes reunions 

 

AVALUACIÓ 

A la Memòria anual constarà el resultat dels indicadors i la valoració qualitativa en relació a aquest tema 
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OBJECTIU núm. 4 
E.1 i S.1 

Dotar-se d’una estructura sostenible 
 

MESURAMENT 

Indicador Instrument Responsable Meta 

(desembre 

2017) 

Evidenciar la sostenibilitat de l’estructura de l’Entitat Document de treball Director 

General 

Dotar-se 

d’una 

organització 

suficient i 

sostenible 

 

DESPLEGAMENT 

Accions pel desplegament Terminis Responsable Recursos 

Fer una anàlisi de les tasques i funcions que requereix el funcionament ordinari de 

l’Entitat 

Març  

2017 

Director General i 

Director Tècnic 

Assessoria externa 

Disseny de l’organització Juny 2017 Director General i 

Director Tècnic 

Equip Tècnic 

Cercar els recursos necessaris per al seu funcionament Setembre  

2017 

Director General i 

Director Tècnic 

Subvencions, ajuts, 

... 

Implantar la nova organització Novembre 

2017 

Director General i 

Director Tècnic 

Econòmics 

 

QUIN SEGUIMENT farem de l’objectiu? 

(verificar el compliment de les accions descrites en el desplegament) 

Acció de seguiment Freqüència Registre 

Reunions de seguiment (Direcció General i Junta Directiva) Trimestral Actes reunions 
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AVALUACIÓ 

A la Memòria anual constarà el resultat dels indicadors i la valoració qualitativa en relació a aquest tema 
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OBJECTIU núm. 5 
E.1, E.2 i S.3 

Sistematitzar el sistema de comunicació externa 

 

MESURAMENT 

Indicador Instrument Responsable Meta 

(desembre 

2017  ) 

Disposar d’un procediment de sistematització de la comunicació externa de l’Entitat.  Document Coordinador 

de Qualitat 

Disposar del 

document 

aprovat i 

publicat 

Implementar el procediment  Registre Incidències 

 

Director 

Tècnic 

No més de 3 

incidències 

mensuals 

 

DESPLEGAMENT 

Accions pel desplegament Terminis Responsable Recursos 

Elaborar document de sistematització de la comunicació externa Març 

2017 

Coordinador 

Qualitat 

 

Implementar el procediment: difusió del document, distribució funcions, realització 

tasques per part de cada professional, seguiment de les tasques 

Juny 2017 Director 

General 

 

Avaluar la implementació del procediment Novembre 

2017 

Coordinador 

qualitat 

Enquesta 

Reunions de seguiment 

Mantenir actualitzada la presència de l’entitat en els fòrums i espais que es consideri 

oportú (excel amb relació d’entitats amb qui es té relació, qui l’ha de tenir i perquè; fer 

calendari; comunicar-ho posteriorment...) 

Durant tot 

l’any 

Director 

Tècnic 

Calendari google 

Entitats amb qui tenim 

relació 

Pàgina web i xarxes 

socials 

 

QUIN SEGUIMENT farem de l’objectiu? 
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(verificar el compliment de les accions descrites en el desplegament) 

Acció de seguiment Freqüència Registre 

Reunions de seguiment (Direcció General i Junta Directiva) Trimestral Actes reunions 

 

AVALUACIÓ 

A la Memòria anual constarà el resultat dels indicadors i la valoració qualitativa en relació a aquest tema 
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OBJECTIU núm. 6 
E.1, E.2 i S.3 

Elaborar Procediment d’acollida 

 

MESURAMENT 

Indicador Instrument Responsable Meta 

(desembre 

2017  ) 

Disposar d’un procediment d’acollida a l’Entitat Document Coordinador 

de Qualitat 

Disposar del 

document 

aprovat i 

publicat 

 

DESPLEGAMENT 

Accions pel desplegament Terminis Responsable Recursos 

Elaborar el document d’acollida Maig 

2017 

Coordinador 

Qualitat 

 

Implementar el procediment: difusió del document, distribució funcions, realització 

tasques per part de cada professional, ... 

Juny 2017 Director 

Tècnic 

Reunions 

Gestor documental 

Avaluar la implementació del procediment Novembre 

2017 

Coordinador 

qualitat 

Enquesta 

Registre d’incidències 

 

QUIN SEGUIMENT farem de l’objectiu? 

(verificar el compliment de les accions descrites en el desplegament) 

Acció de seguiment Freqüència Registre 

Reunions de seguiment (Direcció General i Junta Directiva) Trimestral Actes reunions 

 

AVALUACIÓ 

A la Memòria anual constarà el resultat dels indicadors i la valoració qualitativa en relació a aquest tema 
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ANNEX 2: Registre d’accions formatives 2017 

data NOM ACCIÓ FORMATIVA 

ENTITAT 

FORMADORA 

TIPUS D'ACCIÓ 

FORMATIVA 

N. 

HORES LLOC PERSONES ASSISTENTS DESPESES 

QUI 

ASSUMEIX 

DESPESES ALTRES 

15 i 22 febrer 

de 2017 Teràpia breu de resolució de problemes 

Raquel 

Maresma Formació 8 FASI Alexandra Albiol  Gratuït Alumne 

 

24/02/2017 

Formació de Galileu, programes Garantia 

juvenil SOC 

Sessió de 

formació 4h 

Seu del SOC, 

BCN Manolo Navarro Gratuït 

  

16-03-2017 Indicadors de qualitat de L'ASJTET ASJTET 

Formació per al 

personal 

selSiatema Català 

de Serveis Socials 4h 

Casa del Mar 

BCN Cinta Favà i Rosana Figueras Gratuït Entitat 

 

10-03-2017 

Taller de perfils professionals en joventut 

a les Terres de l'Ebre  AcPpJ Taller 2h 

Consell 

Comarcal de la 

Ribera d’Ebre 

Yasmina Pallares i Alejandra 

Almazán Desplaçament Entitat 

Estudi sobre perfils 

professionals en 

joventut actuals a 

Catalunya, tallers 

presencials per a 

treballar i debatre 

sobre perfils in situ, 

per diagnosticar la 

realitat a cada lloc 

de treball/territori. 

17/03/2017 

Formació de GIA, programes Garantia 

juvenil SOC 

Sessió de 

formació 4h 

Seu del SOC, 

BCN Manolo Navarro Desplaçament Entitat 

 

21-03-2017 sessió territorial de la DGACC DGACC 

Xerrada 

informativa 2h 

 

Toni Polo, Núria Palau, Núria 

de la Vega Gratuït 
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29/03/2017 

Introducció al Servei de Treball Oficina 

Jove 

Agència Catala 

de la Joventut  Càpsula 4h 

ACJ 

Barcelona Alejandra Almazán Desplaçament Entitat 

 

29/03/2017 

Sessió de treball de Salut Terres de 

l'Ebre. Consum d’alcohol i cànnabis a la 

via pública. 

Programa de 

Salut de l’ACJ i 

la Subdirecció 

General de 

Drogodependèn

cies 

Sessions de 

Reunió. 3.5h 

Sala d’Actes 

de la 

Delegació 

Territorial del 

Govern a 

Tortosa Yasmina Pallares Gratuït 

  

05/04/2017 Jornades de l'adolescència 

Generalitat de 

Catalunya (i 

altres) Jornada 5,5h 

Auditòri Felip 

Pedrell 

Toni Polo, Núria Palau, Luz 

Vega, Cinta Favà, Rosana 

Figueras Gratuït 

  

13/05/2017 

Resolució positiva de conflictes. 

Introducció a la mediació  

Escola de 

l'Esplai Tortosa Monogràfic 4 

Espai 

Patronat 

Montse Mauri, Carla Vallespí, 

Soraya Claveria, Marta 

Liveria, Elena Codorniu, Jordi 

Ferré, Andrea Benet, Ilham 

Bihoui, Yasmina Pallarés, 

Lídia Fernández, Núria Palau. 

 

Entitat 

Com que va ser 

una formació feta 

a mida, hem fet 

valoració a banda 

26/04/2017 

Debat a Tortosa: L'acompanyament 

socioeducatiu CEESC Càpsula 3hs Espai patronat 

Antoni Polo, Cinta Sánchez, 

Luz Vega, Rosana Figueras, 

Alexandra Albiol, Núria Palau Gratuït 

 

http://www.ceesc.

cat/el-

ceesc/ceesc20any

s/456-directe-

debat-tortosa 

06/04/17 Espai de Treball XNEJ per a Oficines Jove XNEJ Espai de treball 5,5 h DGJc 

Yasmina Pallares, Alejandra 

Almazán Desplaçament Entitat 

 

12/05/17 Estimar no fa mal ICD 

Valoració dels 

tallers d’igualtat 

del curs 2016-

2017 i sessió de 

formació 3.5h ICD Yasmina Pallares Gratuït 

  

26/05/17 

I Jornada sobre la concertació territorial 

de les polítiques actives d'ocupació CFO/ACISI 

 

4 h 

Museu 

Tortosa Alejandra Almazán  Gratuït 

  

http://www.ceesc.cat/el-ceesc/ceesc20anys/456-directe-debat-tortosa
http://www.ceesc.cat/el-ceesc/ceesc20anys/456-directe-debat-tortosa
http://www.ceesc.cat/el-ceesc/ceesc20anys/456-directe-debat-tortosa
http://www.ceesc.cat/el-ceesc/ceesc20anys/456-directe-debat-tortosa
http://www.ceesc.cat/el-ceesc/ceesc20anys/456-directe-debat-tortosa
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16/05/17 “SALUT I JOVES. POSA’T AL DIA!” 

H2O i Oficina 

Jove del 

Tarragonès 

jornada tècnica de 

salut jove 5,5 h 

’Espai Jove 

Kesse de 

Tarragona Yasmina Pallares Desplaçament Entitat 

 

8 i 9/06/2017 

XIII Jornadas FEPA: Jóvenes y 

Participación FEPA Jornades 

 

Facultat de 

Biblioteconomi

a de la UB 

Luz Vega, Rosana Figueras i 

Núria Palau 

 

Entitat 

La directora 

tècnica ha 

participat en un 

dels Diálegs 

30/8, 6/06 i 

7/07 

Jornades Anàlisi de casos. Orientació i 

acompanyament als joves SOC Jornades 15h. 

Casa del Mar 

BCN Manolo Navarro Desplaçament Entitat 

 
12 i 19 

/06/17 Violencies sexuals en espais d'oci nocturn ICD Formació  9h ICD Yasmina Pallares Gratuït 

  
10 i 

13/07/2017 

Prevenció i detecció de la violència masclista 

amb el col·lectiu de joves SOC Jornades 10h 

Seu del SOC, 

BCN Manolo Navarro 

   

13 i 14 de 

setembre i 

18 i 19 

d'octubre Auditoria Interna Qualitcat Curs 

16hs. 

teòrique

s i 2 

hores 

pràctica 

auditoria 

Espai 

Patronat 

Alejandra Almazán, Alexandra 

Albiol, Núria de la Vega, 

Rosana Figueras, Luz Vega, 

Cinta Favà, Cinta Sánchez, 

Manolo Navarro, Margarita 

Wessels, Antoni Polo, Núria 

Palau, Josep Elias (8hs.) i 

Ricard Eixarch (8hs) 1.500€ Entitat 

 

3 i 4 de juliol 

2017 

Marco, estrategias y recursos para la 

promoción y desarrollo de redes territoriales 

de Caixa Proinfancia 

Obra social la 

Caixa- Caixa 

Proinfància Jornades 12 h 

Cosmocaixa 

Barcelona Núria Palau i Alexandra Albiol Dieta Entitat 

 
Juny i juliol 

2017 Curs Online Actic. Nivell mitjà PreparacióActic Curs 30h. Online Cinta Sánchez 108,85€ particular 

 Del 22 de 

maig al 25 

juny 

Intervenció en mares, fills i filles víctimes 

de violència 

Associació 

Conexus curs 35h online Alexandra Albiol Matrícula particular 

 

20 octubre diversitat sexual i de gènere i per la prevenció 
Departament de 

Treball, Afers 

Jornada 3h. Tortosa Cinta Sánchez i Montse Mauri Gratuït 
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2017 de l’assetjament lgtbfòbic Socials i 

Famílies 

25 d'octubre 

2017 

Intervenció amb homes que exerceixen 

violència masclista a la parella ICD activitat formativa 4h 

Edifici 

Generalitat 

TTEE 

Margarita Wessels, MªJosé 

codorniu, Estefania Luque, 

Luz Vega, Cinta Favà, 

Rosana Figueras Gratuït 

  
17 i 24 

d'octubre 

2017 Com construir una bona marca personal 

Diputació 

Tarragona curs 8h 

Seu Dipta 

Tortosa Margarita Wessels Gratuït 

  
22 de 

novembre 

2017 fins 22 

de gener 

2018 

Els equips humans a les entitats de 

voluntariat 

Fundació Pere 

Tarrés curs 30h Online Margarita Wessels 25€ Entitat 
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